
I Wstęp 
 
Wojciech Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GEM Consulting Wojciech 
Sadowski przy ul. Jerzego Haffnera 70 lok. 14, 81715 Sopot NIP: 5851325064 chroni 
powierzone mu dane osobowe, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – 
tj.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  
w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  
 
Niniejszy dokument Polityki Prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz 
wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Klientów, Kandydatów ubiegających 
się o pracę i innych Użytkowników [dalej zwanych łącznie Użytkownikami] naszej strony 
internetowej [zwanej dalej także Serwisem]. 
 
Wchodząc na stronę internetową GEM Consulting a także przesyłając nam jakiekolwiek dane 
osobowe za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych Użytkownik akceptuje warunki 
niniejszego dokumentu i potwierdza zapoznanie z jego treścią. 
 
 
II Administrator danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych we wszystkich zawartych w Polityce 
Prywatności celach jest Wojciech Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
GEM Consulting Wojciech Sadowski przy ul. Jerzego Haffnera 70 lok. 14, 81715 Sopot NIP: 
5851325064. 
 
 
III Zbierane dane  
 
Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Przetwarzaniu 
podlegają następujące dane, zebrane w oparciu o wysłane przez Użytkownika formularze 
internetowe: 

§ Imię i Nazwisko 
§ Telefon 
§ Adres e-mail 
§ Organizacja 

 
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres 
IP). Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w rozdziale X. 
 
 
IV Cele przetwarzania danych 
 
Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach: 



§ Przesyłanie ofert handlowych i informacji marketingowych, na podane przez 
Użytkownika adresy mailowe lub nr telefonów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził 
na nie zgodę. 

§ Obsługa zapytań skierowanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularza 
internetowego na podane przez Użytkownika adresy mailowe lub nr telefonów. 

§ Rozpatrzenie przesłanych przez Użytkownika dokumentów aplikacyjnych na potrzeby 
procesu rekrutacyjnego, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę udział 
 w rekrutacji. 
 

 
V Profilowanie 
 
Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

 
 
VI Udostępnianie danych osobowych 
 
Zebrane od Użytkowników dane osobowe możemy przekazywać: 

§ Osobom współpracującym z administratorem danych w ramach umowy 
cywilnoprawnej o współpracy wyłącznie celem przeprowadzania procesu rekrutacji, 
bądź przygotowania oferty na zadane przez Państwa zapytanie w formularzu 
kontaktowym; 

§ Dostawcom usług zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną t.j.  
nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 
6751402920, REGON: 120805512; 

§ Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom 
podatkowym, organom ścigania; 

§ Innym podmiotom, wyłącznie gdy będzie to niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania danych wyszczególnionych w niniejszej Polityce. 
 

 
VII Prawa Użytkownika 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi nam kontakt z Użytkownikiem. 
 
Po przekazaniu danych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
 

§ Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: w każdej chwili masz prawo 
zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy,  
w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te 
informacje pocztą e-mail; 



§ Prawo do sprostowania przetwarzanych danych: masz prawo zażądać sprostowania 
(poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do 
uzupełnienia niekompletnych danych; 

§ Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym): masz prawo zażądać 
usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia 
danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz zadanego przez 
pytania, przesłania oferty, bądź przeprowadzenia procesu rekrutacji, wówczas 
usunięcie danych może skutkować tym, iż nie będziemy mogli zrealizować Twojego 
zapytania, odpowiedzieć na ofertę, przeprowadzić procesu rekrutacji, ponieważ nie 
będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich 
przechowywać; 

§ Prawo ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo zażądać ograniczenia 
przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: 
1) jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie naszego 

uzasadnionego interesu, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich 
danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes; 

2) jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć 
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności; 

3) jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się 
na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania 
Twoich danych osobowych; 

4) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do 
zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. 

§ Prawo do przenoszenia danych: W przypadku przetwarzanie Twoich danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej 
umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać 
przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, 
które zostały nam przekazane. 

§ Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: masz prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, 
których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

§ Prawo do sprzeciwu: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich 
danych na podstawie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji zaprzestaniemy 
przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego 
interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego 
procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu 
roszczeń prawnych. 

 
W celu realizacji powyższych praw Użytkownik winien wysłać wiadomość e-mail na adres 
gem@gemconsulting.pl. 



 
Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
 
VIII Okres przechowywania danych osobowych 
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez: 

1. okres trwania procesu rekrutacji oraz po zakończeniu trwania tego procesu przez okres 
6ciu miesięcy po wskazanym w danym ogłoszeniu terminie zakończenia rekrutacji, 

2. okres 2 lat w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach 
po wskazanym w danym ogłoszeniu rekrutacyjnym terminie zakończenia rekrutacji, 

3. okres 2 lat w przypadku zadanego przez formularz kontaktowy/adres e-mail zapytania, 
4. okres do czasu wycofania zgody w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie 

informacji marketingowych oraz informacji o charakterze handlowym, 
5. w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, z nich wynikających, 

do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia 
roszczeń z tych umów, przysługujących zarówno Administratorowi danych, jak  
i Tobie, 

6. w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań 
podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres 
przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w 
którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku). 

 
Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu 
ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. 

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać 
jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. 

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało 
usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie. 

 
IX Ciasteczka (ang. cookies) 
 
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, 
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem 
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 



§ dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

§ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony  
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne 
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub 
dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą 
jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych na stronie Gem 
Consulting plików cookies. 
 
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 
 
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików 
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. 
 
 
X Logi serwera 
 
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
 
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
§ czas nadejścia zapytania, 
§ czas wysłania odpowiedzi, 
§ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
§ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
§ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
§ informacje o przeglądarce użytkownika, 



§ Informacje o adresie IP. 
 
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są 
wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem 
 
 
XI Zmiana polityki prywatności  
 
Firma GEM Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki 
Prywatności. O zmianach poinformujemy Użytkowników bezzwłocznie poprzez wysłanie 
indywidualnej wiadomości e-mail na przetwarzany przez administratora adres e-mail 
wskazany przez Użytkownika. 
 
 


